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9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE 

TYP PROJEKTU F. ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 

UKIERUNKOWANYCH NA WALKĘ Z EPIDEMIĄ COVID-19 – MAŁOPOLSKA 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY  

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020  

Cel Tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

Nazwa wskaźnika 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które skorzystały ze 

wsparcia w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii 

COVID-19 i jej skutków. 

W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, 

o niskiej intensywności podmiot otrzymujący tego typu pomoc 

nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych 

Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego 

podmiotu pełnego zakresu danych. W takim przypadku, 

beneficjent wykazuje jedynie liczbę wspartych podmiotów. 

W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres 

danych. 

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie 

pn. Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów 

EFS w systemie SL2014. 

 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z epidemią COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary PLN 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 
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Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący 

sposób: 

• w projektach nadzwyczajnych i innych w całości 

poświęconych walce ze skutkami pandemii COVID-19 we 

wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów 

(wydatki bezpośrednie i pośrednie); 

• w projektach rozszerzanych o zadania służące zwalczaniu 

lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 we 

wskaźniku należy monitorować tylko koszty bezpośrednie 

przeznaczone na te działania. 

W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty 

kwalifikowalne. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż 

aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym  

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę zakupionego sprzętu medycznego, 

innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory.  

Wskaźnik nie obejmuje środków ochrony indywidualnej. 

Zakup środków ochrony indywidualnej (tj. maseczki, 

rękawiczki etc.) jest uwzględniony we wskaźniku (CV6) 

Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej. 

Lista sprzętu medycznego, który powinien być wliczany przy 

wykazywaniu osiągniętej wartość wskaźnika została 

umieszczona na końcu dokumentu Definicje wskaźników 

Poddziałanie 9.2.1Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

tryb pozakonkursowy. 
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Nazwa wskaźnika 
(CV7) Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia 

leczenia COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 
Wskaźnik mierzy liczbę zakupionych respiratorów w celu 

wsparcia leczenia COVID-19. 

 

Nazwa wskaźnika 
(CV1) Wartość zakupionych środków ochrony 

indywidualnej 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary PLN 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 
Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej w 

ramach projektu. 

 

Nazwa wskaźnika (CV2) Wartość zakupionego sprzętu medycznego 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary PLN 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 
Wartość zakupionego sprzętu medycznego w ramach 

projektu. 



Strona 6 z 74 

 

 

Nazwa wskaźnika 
(CV6) Liczba zakupionych środków ochrony 

indywidualnej 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym  

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 
Wskaźnik mierzy liczbę zakupionych środków ochrony 

indywidualnej. 

 

Nazwa wskaźnika 
(CV11) Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych 

na potrzeby reagowania kryzysowego 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych 
na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Medyczny              

Definicja wskaźnika 
Wskaźnik mierzy liczbę karetek pogotowia i pojazdów 

zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego. 

 

 

Lista sprzętu medycznego, który powinna być wliczany przy wykazywaniu 

osiągniętej wartość wskaźnika Liczba zakupionego sprzętu medycznego, 

innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory 

 

1 Analizator do badań przesiewowych 

2 Analizator mikrobiologiczny 

3 Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego  

4 Aparat do dializoterapii 

5 Aparat do EKG  

6 Aparat do hemodializy  
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7 Aparat do mierzenia ciśnienia 

8 Aparat do mierzenia ciśnienia: elektroniczny wraz z wyposażeniem 

9 Aparat do pomiaru ACT 

10 Aparat do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem 

11 Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji 

12 Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej  

13 Aparat do szybkiego toczenia płynów  

14 Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 

15 Aparat do znieczulenia  

16 Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG 

17 
Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą 
diagnostykę klatki piersiowej płuc 

18 
Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie 
resuscytacji  

19 Bronchofiberoskop z wyposażeniem 

20 Bronchoskop oraz bronchoskopy jednorazowe 

21 Centrala do monitorowania 

22 Dawkomierz do aparatu RTG oraz aparatu jezdnego RTG 

23 Defibrylator z wyposażeniem 

24 Diatermia chirurgiczna 

25 Dozownik do tlenu 

26 Echokardiograf  

27 ECMO 

28 Elektrody do defibrylatorów i stymulacji zewnętrznej 

29 Fiberoskop intubacyjny 

30 Fonendoskop 

31 
Hełmy do wentylacji nieinwazyjnej z dodatnim ciśnieniem 
końcowowydechowym 

32 Instalacje i butle tlenowe 

33 
Kamery z detektorem ruchu na stanowiska IT oraz konsole zbiorcze 
monitoorowania IT 

34 Kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem 

35 Kardiomonitor - różne rodzaje, np. anestezjologiczny, przenośny 

36 Kaseta do analizatora parametrów krytycznych 

37 Kolumna endoskopowa – tor wizyjny 

38 Koncentrator tlenu 

39 Laryngoskop - różne rodzaje 

40 Łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem 

41 Maski do wentylacji nieinwazyjnej CPAP 

42 Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 

43 Materace chłodzące do krążenia pozaustrojowego 

44 Materace p/odleżynowe 

45 Mobilne urządzenie do biodekontaminacji  

46 Monitory, np. do znieczulenia, hemodynamiczny, OIT, przenośny 

47 Nebulizator 
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48 Otoskop pediatryczny 

49 
Platforma do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów 
serca 

50 Pompa infuzyjna - różne rodzaje, wraz z wyposażeniem 

51 Pompa objętościowa 

52 Pompa perystaltyczna 

53 Pompa strzykawkowa  

54 Pompy PCA - leczenie bólu  

55 Pościel medyczna 

56 Pulsoksymetr 

57 Reduktory tlenowe 

58 Skaner do aparatu RTG 

59 Ssak mobilny lub ścienny 

60 Stacja dokująca z pompami strzykawkowymi  

61 Sterylizator 

62 Stetoskopy 

63 System wspomagania oddechu noworodka 

64 Szafki i regały na sprzęt medyczn z blatami do sporządzania leków 

65 Termometry do pomiaru ciała 

66 Tomografy komputerowe 

67 Tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc  

68 Układy ssące do drenaży klatki piersiowej 

69 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 

70 Wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem, różne rodzaje  

71 Worki ambu wraz z wyposażeniem 

72 Wózki anestezjologiczne  

73 Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych 

74 Zestaw do bronchoskopii 

75 Zestaw do intubacji 

76 Zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych wraz z wyposażeniem 

77 Zestaw do konikopunkcji 

78 Zestaw do trudnej intubacji 

79 Zestawy do drenażu klatki piersiowej (trokar)  

80 Zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego 

81 Zestawy do tracheostomii przezskórnej 

82 Zestawy do wkłuć centralnych 

83 Zestawy do wkłuć dializacyjnych 

 

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 18 sierpnia 

2020 r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. wytycznych), oraz pism 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawierających zasady monitorowania 
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wsparcia w zakresie działań związanych z COVID-19, a także 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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TYP PROJEKTU G. ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 

W ZAKRESIE OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII COVID-19 

W PLACÓWKACH POBYTU CAŁODOBOWEGO   

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020  

Cel Tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary os. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 
w placówkach pobytu całodobowego 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-

19. 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 
w placówkach pobytu całodobowego 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19. 

 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 
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Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary zł 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w 
placówkach pobytu całodobowego 

Definicja wskaźnika 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 w ramach projektu. 

 

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).  

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 
w placówkach pobytu całodobowego 

Definicja wskaźnika 

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 
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podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie 

równości z innymi osobami. Oznacza także możliwość 

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 

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 obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

G. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 
w placówkach pobytu całodobowego 

Definicja wskaźnika 

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 

wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). 

Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano 

rozwiązania umożliwiające dostęp osobom 



Strona 13 z 74 

 

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. 

Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty 

dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak 

i dedykowanych. 

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), oraz pism 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawierających zasady monitorowania 

wsparcia w zakresie działań związanych z COVID-19, a także 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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TYP PROJEKTU H. ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 

W CELU OGRANICZENIA EPIDEMII COVID-19 I JEJ SKUTKÓW W OBSZARZE 

ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ   

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020  

Cel Tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

Nazwa wskaźnika 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

H. rozwój  usług  zdrowotnych  i  społecznych w  celu 
ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze 
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które skorzystały ze 

wsparcia w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii 

COVID-19 i jej skutków. 

W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, 

o niskiej intensywności podmiot otrzymujący tego typu pomoc 

nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych 

Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego 

podmiotu pełnego zakresu danych. W takim przypadku, 

beneficjent wykazuje jedynie liczbę wspartych podmiotów. 

W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres 

danych. 

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie 

pn. Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów 

EFS w systemie SL2014. 

 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary PLN 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  
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Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

H. rozwój  usług  zdrowotnych  i  społecznych w  celu 
ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze 
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 

Definicja wskaźnika 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący 

sposób: 

• w projektach nadzwyczajnych i innych w całości 

poświęconych walce ze skutkami pandemii COVID-19 we 

wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów 

(wydatki bezpośrednie i pośrednie); 

• w projektach rozszerzanych o zadania służące zwalczaniu 

lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 we 

wskaźniku należy monitorować tylko koszty bezpośrednie 

przeznaczone na te działania; 

W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty 

kwalifikowalne. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary os. 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

H. rozwój  usług  zdrowotnych  i  społecznych w  celu 
ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze 
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, objętych w projektach 

wsparciem w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii 

COVID-19 i jej skutków. 

W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o 

niskiej intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie 

jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych 

Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiej 

osoby danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent 

wykazuje jedynie liczbę wspartych osób. W pozostałych 

przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. 

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie 

pn. Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów 

EFS w systemie SL2014. 
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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 18 sierpnia 

2020 r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. wytycznych), oraz pism 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawierających zasady monitorowania 

wsparcia w zakresie działań związanych z COVID-19, a także 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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9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Działania 9.3 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 9.  

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 

wsparciem 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9v 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej 

prowadzone na poziomie regionalnym 

Definicja wskaźnika 

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne, należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego na lata 2014-2020. 

We wskaźniku należy wykazać podmioty ekonomii 

społecznej, które otrzymały wsparcie bezpośrednie w ramach 

projektu.  

Wsparcie bezpośrednie dla instytucji należy rozumieć zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie monitorowanie postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

(Rozdział 3): wsparcie realizowane na rzecz funkcjonowania 

tego podmiotu (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca 

pracy, wprowadzenia zmiany jakościowej w jego 

funkcjonowaniu) lub promowania zmiany organizacyjnej i 

innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpośrednim dla 

danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma 

wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika to 

z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie 

z własnej inicjatywy).   
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Ponadto we wskaźniku możliwe jest wykazanie instytucji 

utworzonych w ramach projektu. 

Podmiot należy wykazać w momencie objęcia instytucji 

pierwszą formą wsparcia zaplanowaną w ramach projektu. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii 

społecznej sfinansowanych ze środków EFS 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9v 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej 

prowadzone na poziomie regionalnym 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podjętych inicjatyw mających wpływ 

na rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie. 

Inicjatywa to wydarzenie np. spotkanie, warsztat, doradztwo, 

wymiana dobrych praktyk/informacji, targi. Inicjatywa to 

pojedyncze  wydarzenie lub seria wydarzeń mających ten 

sam cel i grupę docelową. Jeśli zostanie przeprowadzona 

seria różnego rodzaju działań np. kilka spotkań lub wymiana 

dobrych praktyk i doradztwo, mających wspólny cel i tę samą 

grupę docelową (oraz organizowana będzie w ramach tego 

samego projektu), to należy taką inicjatywę wykazać raz. Dla 

inicjatyw na które składa się seria wydarzeń, pomiar 

wskaźnika następuje gdy zostanie zorganizowane pierwsze z 

wydarzeń. 

Rozwój ekonomii społecznej należy rozumieć jako działania 

nakierowane na osiągnięcie jednego z celów ujętych w 

rozdziale 7 w części dot. działań koordynacyjnych w obszarze 

ekonomii społecznej Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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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).  

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej 

Poddziałanie - 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej 

prowadzone na poziomie regionalnym 

Definicja wskaźnika 

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 

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 

infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie 

infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, 
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mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby 

asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia. 

Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno projekty 

ogólnodostępne, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień, jak i dedykowane. 

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 18 sierpnia 

2020 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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10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Nazwa wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem 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 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem, w 

programie. 

Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 

edukacji. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 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 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 
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Definicja wskaźnika 

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 zasad realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych 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 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

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 zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji 

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 
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dnia 18 grudnia 2006 r. w 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. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje 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 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

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. 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. 
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Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany 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 

kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 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 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 
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Definicja wskaźnika 

Liczba uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych), którzy dzięki wsparciu z EFS nabyli 

kompetencje kluczowe w zakresie określonym w Wytycznych 

w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w 

obszarze edukacji (definicja kompetencji kluczowych została 

przywołana w definicji wskaźnika Liczba uczniów objętych 

wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 

programie). 

 

Informacje dotyczące nabywania kompetencji zostały 

przywołane w definicji wskaźnika Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 

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 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. odnotowywały 

przyrost) na etapie  realizacji projektu. 

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 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 



Strona 26 z 74 

 

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. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków na 

dostosowanie obiektu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, wraz z protokołem odbioru i 

dowodem księgowym potwierdzającym oddanie środka 

trwałego do użytkowania lub powiększający wartość środka 

trwałego (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków Beneficjent w 

porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 

stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika. 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

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 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

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 
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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, 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 na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków, o 

których mowa w definicji wskaźnika, wraz z protokołem 

odbioru/zdawczo – odbiorczym/wykonania zadań i wpisem do 

ewidencji środków trwałych (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków Beneficjent w 

porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 

stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika.   

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w 

zakresie kompetencji cyfrowych (O/K/M) 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / 

doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia 

umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów 
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elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych 

rodzajów oprogramowania, Internetu oraz 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). 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w szkoleniu/ doradztwie w zakresie kompetencji 

cyfrowych. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji 

projektu zainwestowały w technologie informacyjno-

komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-

szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania 

upowszechniające wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – 

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 

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 wykorzystanie technik poprzez, np. 

propagowanie, szkolenie/zakup TIK lub podmioty, które 

otrzymują wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów). 
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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 2014-

2020, 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 realizacji z innymi 

podmiotami.  

Moment pomiaru: 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.  

Źródło danych 

Dane pozyskane bezpośrednio od Beneficjenta, których 

sposób udokumentowania został uzgodniony z Instytucją 

Pośredniczącą. 

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:  
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Nazwa wskaźnika 
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego 

programem rewitalizacji 

Jednostka miary % 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla projektu) 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej 

chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

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 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. 

Źródło danych 

Wielkość wydatków planowanych do poniesienia lub 

poniesionych w ramach projektu w odniesieniu do obszaru 

objętego programem rewitalizacji, w stosunku do całego 

budżetu projektu. 

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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10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH (Typ projektu A) 

Definicje wskaźników  

Poddziałanie 10.1.5 RPO WM 2014-2020 – WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH 

W REGIONIE 

tryb pozakonkursowy 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Nazwa wskaźnika 
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 

programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary os. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

Definicja wskaźnika 

Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy otrzymali 

stypendia dzięki dofinansowaniu Europejskiego  

Funduszu Społecznego w zakresie określonym w Wytycznych 

w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z  

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

We wskaźniku należy wskazać liczbę uczniów, którym 

zostanie przekazana pomoc stypendialną. Za moment  

pomiaru wskaźnika należy przyjąć np. moment podpisania 

umowy o przyznaniu pomocy stypendialnej pomiędzy  

uprawnionymi do tego osobami, datę wypłaty stypendium lub 

pierwszej transzy. 
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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).  

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

Definicja wskaźnika 

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 

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. 
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Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku 

związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące 

osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. 

Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty 

dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i 

dedykowanych. 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

Definicja wskaźnika 

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 

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 

infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie 

infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, 

mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby 

asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia. 
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Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne, 

w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak 

i dedykowane. 

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 18 sierpnia 

2020 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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10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH (Typ projektu B) 

TYP PROJEKTU B. KOORDYNACJA W REGIONIE REALIZACJI DZIAŁAŃ 

ZWIĄZANYCH ZE WSPARCIEM UCZNIÓW ZDOLNYCH 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 10.1.5 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Nazwa wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze 

wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem, w 

programie. 

Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze 

edukacji. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 
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Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze 

wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

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 zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji 

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 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. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 
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Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze 

wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

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. Wskaźnik mierzony do 

czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie. 

Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją 

Europejskich Ram Kwalifikacji. 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. 

 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany 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 
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kryteria i metody ich weryfikacji. Wykazywać należy wyłącznie 

kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze 

wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

Liczba uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych), którzy dzięki wsparciu z EFS nabyli 

kompetencje kluczowe w zakresie określonym w Wytycznych 

w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w 

obszarze edukacji (definicja kompetencji kluczowych została 

przywołana w definicji wskaźnika Liczba uczniów objętych 

wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 

programie). 

 

Informacje dotyczące nabywania kompetencji zostały 

przywołane w definicji wskaźnika Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 
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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 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. odnotowywały 

przyrost) na etapie  realizacji projektu. 

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze 

wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

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, magnetofony służące do odtwarzania plików 

tekstowych: książek, dokumentów internetowych, poczty 
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elektronicznej itp. dla osób niedowidzących, programy 

dostosowane dla użytkowników komputerów z wadą wzroku i 

in. 

Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków, o 

których mowa w definicji wskaźnika, wraz z protokołem 

odbioru/zdawczo – odbiorczym/wykonania zadań i wpisem do 

ewidencji środków trwałych (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków Beneficjent w 

porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 

stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika.   

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze 

wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji 

projektu zainwestowały w technologie informacyjno-

komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-

szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania 

upowszechniające wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – 

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 

informatycznych oraz usług im towarzyszących działania 

edukacyjne i szkoleniowe.  
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W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy 

rozumieć jako podmioty (beneficjenci/partnerzy 

beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie 

projektu wspierają wykorzystanie 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 2014-

2020, 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 realizacji z innymi 

podmiotami.  

Moment pomiaru: 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.  

Źródło danych 

Dane pozyskane bezpośrednio od Beneficjenta, których 

sposób udokumentowania został uzgodniony z Instytucją 

Pośredniczącą. 

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 
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego 

programem rewitalizacji 

Jednostka miary % 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla projektu) 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze 

wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy 
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Definicja wskaźnika 

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 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. 

Źródło danych 

Wielkość wydatków planowanych do poniesienia lub 

poniesionych w ramach projektu w odniesieniu do obszaru 

objętego programem rewitalizacji, w stosunku do całego 

budżetu projektu. 

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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10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

TYP PROJEKTU A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 10.1.6 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Nazwa wskaźnika 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych 

w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Definicja wskaźnika 

Liczba szkół oraz placówek systemu oświaty wyposażonych 

w sprzęt, rozumiany jako pomoce dydaktyczne oraz 

narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

 

W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w 

skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, 

która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć 

odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół 

filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane 

powinny być mierzone odrębnie.   

 

Standardy wg których odbywa się zakup sprzętu TIK oraz 

typy szkół są opisane 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 

systemu oświaty, które jedynie uzupełniają swoją bazę o 

pewne elementy wyposażenia, zgodnie z diagnozą i w celu 

uzyskania konkretnych funkcjonalności, o których mowa w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
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edukacji na lata 2014-2020. Moment pomiaru wskaźnika 

rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i 

placówek oświatowych. 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które skorzystały ze 

wsparcia w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii 

COVID-19 i jej skutków. 

W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o 

niskiej intensywności podmiot otrzymujący tego typu pomoc 

nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych 

Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego 

podmiotu pełnego zakresu danych. W takim przypadku, 

beneficjent wykazuje jedynie liczbę wspartych podmiotów. W 

pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres 

danych. 

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie 

pn. Monitorowanie działań COVID-19 w ramach projektów 

EFS w systemie SL2014. 

 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary PLN 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Rodzaj wskaźnika Produkt  
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Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Definicja wskaźnika 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący 
sposób: 

 w projektach nadzwyczajnych i innych w całości 
poświęconych walce ze skutkami pandemii COVID-19 
we wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych 
projektów (wydatki bezpośrednie i pośrednie); 

 w projektach rozszerzanych o zadania służące 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii 
COVID-19 we wskaźniku należy monitorować tylko 
koszty bezpośrednie przeznaczone na te działania; 

W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty 
kwalifikowalne. 

 

Nazwa wskaźnika 
(CV4c) Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji 
finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora 
edukacji 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary PLN 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Rodzaj wskaźnika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet 
Inwestycyjny 

10i 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Definicja wskaźnika 

Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji 

finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora 

edukacji w ramach projektu. 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 

Charakter wskaźnika obligatoryjny  

Jednostka miary szt. 
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Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10i 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Definicja wskaźnika 

Liczba szkół oraz placówek systemu oświaty 

wykorzystujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych sprzęt, 

rozumiany jako pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

technologii informacyjno-komunikacyjnej, zakupiony dzięki 

EFS. 

Typy szkół opisane są w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

W przypadku objęcia wsparciem kilku szkół wchodzących w 

skład zespołu szkół, każdą szkołę z danego zespołu szkół, 

która uzyskała wsparcie bezpośrednie, należy liczyć 

odrębnie. W przypadku skierowania wsparcia do szkół 

filialnych, szkoła macierzysta i szkoły jej podporządkowane 

powinny być mierzone odrębnie.   

 

Wskaźnik jest mierzony na poziomie beneficjenta do 4 

tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Ze względu na 

wynikający z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020 wymóg osiągnięcia 

przez szkoły i placówki systemu oświaty funkcjonalności w 

okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, 

wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane do 6 miesięcy 

po zakończeniu udziału w projekcie. Powyższy wymóg 

dotyczy wyłącznie szkół/ placówek systemu oświaty objętych 

wsparciem w ramach RPO, które w okresie 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie nie osiągnęły 

funkcjonalności niezbędnych do wykorzystywania 

doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wskaźnik 

mierzony jest w ramach wizyt monitoringowych przez 

pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji 

Pośredniczącej. 
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W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii 

zimowych i letnich pomiar wskaźników powinien być 

dokonany z wyłączeniem ww. okresów. 

 

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).  
 

Nazwa wskaźnika Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 
Inwestycyjny 

Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji 
projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-
komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-
szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania 
upowszechniające wykorzystanie TIK.  
Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – 
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 
informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania 
edukacyjne i szkoleniowe. 
W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy 
rozumieć jako podmioty (beneficjenci/partnerzy 
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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 2014-
2020, 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 18 sierpnia 

2020 r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. wytycznych), oraz pism 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawierających zasady monitorowania 

wsparcia w zakresie działań związanych z COVID-19, a także 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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10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 10.2.3 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych 

formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we 

współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 

pracodawcy 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  
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Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu w 

postaci staży i praktyk u pracodawcy.  

Pod pojęciem stażu realizowanego w ramach wszystkich 

typów operacji należy rozumieć takie formy nabywania 

umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza 

ramy określone dla praktyki zawodowej.  

Staże mogą zatem obejmować kształcenie zawodowe 

praktyczne realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu 

(pnz) lub wykraczać poza zakres pnz. Zasady realizacji pnz 

określa Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie praktycznej nauki zawodu z późn. zm. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 

doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 

zawodowego 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 
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B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

wyposażonych / doposażonych w ramach programu w 

nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające 

wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację 

podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień 

dostarczenia sprzętu/materiałów dydaktycznych do szkół i 

placówek prowadzących kształcenie zawodowe. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków na 

sprzęt/materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego, wraz z protokołem odbioru 

i dowodem księgowym potwierdzającym oddanie środka 

trwałego do użytkowania lub powiększającym wartość środka 

trwałego (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków Beneficjent w 

porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 

stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika.   

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 

kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
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D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Liczba jednostek systemu oświaty istniejących lub 

nowoutworzonych realizujących zadania zbieżne z zadaniami 

centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (ckziu), tj. 

współpracujących z pracodawcami i organizacjami 

pracodawców oraz prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, a także podejmujących działania w zakresie 

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w tym 

również dla osób dorosłych. 

Źródło danych Baza podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu. 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Liczba nauczycieli  oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu objętych wsparciem, w tym: 

-liczbę osób przygotowanych do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów 

podyplomowych lub innych form doskonalenia; oraz 

-liczbę nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia 

zawodowego organizowanych we współpracy z uczelniami 

-liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u 

pracodawców o czasie trwania nie krótszym niż dwa tygodnie 

-liczbę nauczycieli objętych wspomaganiem realizowanym 

przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
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psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne oraz 

uczestniczących w sieciach współpracy i samokształcenia. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób które uzyskały kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Liczba osób dorosłych, które ukończyły pozaszkolne formy 

kształcenia, np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, umożliwiające 

uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.  

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.  

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia 

przez uczestnika udziału w projekcie. 

Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją 

Europejskich Ram Kwalifikacji. 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 
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Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz 

dla uczestnika/projektu. 

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w 

wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 

wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

wykorzystujących doposażenie zakupione w ramach  

programu do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Wykorzystanie doposażenia 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. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 
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Nazwa wskaźnika 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Definicja kwalifikacji została przywołana w fiszce wskaźnika 

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia.  

 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany 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. 
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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 

kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 

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. odnotowywały 

przyrost) na etapie realizacji projektu. 

Nazwa wskaźnika Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
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D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

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. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków na 

dostosowanie obiektu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, wraz z protokołem odbioru i 

dowodem księgowym potwierdzającym oddanie środka 

trwałego do użytkowania lub powiększającym wartość środka 

trwałego (jeśli dotyczy).  

W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków Beneficjent w 

porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 

stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika.   

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 
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zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

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, 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 równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków, o 

których mowa w definicji wskaźnika, wraz z protokołem 

odbioru/zdawczo – odbiorczym/wykonania zadań i wpisem do 

ewidencji środków trwałych (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków Beneficjent w 

porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 

stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika.   
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Nazwa wskaźnika 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w 

zakresie kompetencji cyfrowych (O/K/M) 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 

C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

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 

danych, administracja sieciami, administracja witrynami 

internetowymi). 

Wskaźnik należy monitorować w rozbiciu na Kobiety (K) 

i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w szkoleniu/ doradztwie w zakresie kompetencji 

cyfrowych. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 

w regionie 

B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
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C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z 

obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji 

zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący 

przedmiotów zawodowych 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji 

projektu zainwestowały w technologie informacyjno-

komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-

szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania 

upowszechniające wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – 

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 

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 wykorzystanie 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 2014-

2020, 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 realizacji z innymi 

podmiotami.  

Moment pomiaru: 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 
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podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył 

w swojej działalności narzędzia TIK.  

Źródło danych 

Dane pozyskane bezpośrednio od Beneficjenta, których 

sposób udokumentowania został uzgodniony z Instytucją 

Pośredniczącą. 

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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10.2.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Poddziałania 10.2.4 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób 

dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz 

działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji 

Definicja wskaźnika 

Liczba osób, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach 

kształcenia zawodowego zorganizowanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i 

uzupełnianie kwalifikacji). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia   

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób 

dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz 

działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji 

Definicja wskaźnika 

Liczba osób, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia 

zawodowego (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, lub inne 

kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji) - 
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zgodnie z definicją wskaźnika Liczba osób uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia w programie. 

Uzyskanie kwalifikacji:  

Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu.  

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.  

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia 

przez uczestnika udziału w projekcie. 

Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją 

Europejskich Ram Kwalifikacji. Wykazywać należy wyłącznie 

kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz 

dla uczestnika/projektu.  

 

Informacje dodatkowe: 

Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji 

w projektach EFS zawarto w załączniku nr 8 do wytycznych*. 

Osoby uzyskujące kwalifikacje w trakcie realizacji projektu 

należy również wliczać do wskaźnika. 

Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż 

4 tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin 

odbył się w trakcie tych 4 tygodni, wówczas można 

uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników 

egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te 

osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu 

ostatecznego rozliczenia projektu. 

* Załącznik nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 załączono do regulaminu.  



Strona 64 z 74 

 

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).  

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób 

dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz 

działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji 

Definicja wskaźnika 

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 w ramach danego 

projektu. 

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. 
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Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno projekty 

ogólnodostępne, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień, jak i dedykowane (zgodnie z kategoryzacją 

projektów z 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). 

Definicja na podstawie: Wytyczne 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. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w 

zakresie kompetencji cyfrowych 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób 

dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz 

działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji 

Definicja wskaźnika 

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 

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. 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-
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komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu 

nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości 

pogrupowania wskaźnika według programów, osi 

priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych. 

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 18 maja 

2017 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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10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH 

Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu 

pozakonkursowego w ramach Działania 10.3 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iii 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem 

w programie, którzy w dniu w którym przystąpili do projektu 

byli w wieku 25 lat lub więcej.  

Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i 

ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w 

obszarze edukacji. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iii 
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Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem 

w programie, którzy w dniu, w którym przystąpili do projektu 

byli w wieku 50 lat lub więcej.  

Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i 

ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Zakres wsparcia został określony w Wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w 

obszarze edukacji. 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iii 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę osób o niskich kwalifikacjach, tj. 

posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 

włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja 

Kształcenia).  

Wykształcenie PODSTAWOWE – poziom ISCED 1  – 

wykształcenie podstawowe – ma na celu przekazywanie 

uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, 

pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz 

liczenia) oraz wyrobienie solidnej podstawy do uczenia się i 

rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego 

i społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia 

średniego I stopnia. Dotyczy nauki na poziomie 

podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją w 

niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem przyjęcia na ten 

poziom kształcenia jest z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z 
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prawem, osoby przystępujące do nauki na tym poziomie nie 

mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 

 

Wykształcenie GIMNAZJALNE – poziom ISCED 2 – 

wykształcenie gimnazjalne – służy rozwojowi umiejętności 

nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym 

zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się 

przez całe życie, które systemy edukacji mogą rozszerzać o 

dalsze możliwości kształcenia. Programy nauczania na tym 

poziomie są zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane 

na określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne 

do szerokiego zakresu zajęć tematycznych. Nauka na 

poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu 

ISCED 1. 

Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle 

pomiędzy 12 a 13 rokiem życia. 

 

Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE – poziom ISCED 3 – 

ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 

przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub 

umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności 

istotnych dla podjęcia zatrudnienia.  

Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle 

pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. 

Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 

lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej 

więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 

lat. 

 

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu 

rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące 

do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy 

ukończony poziom ISCED, z wyjątkiem uczestników, którzy 

nie ukończyli jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale są nadal w 

przyjętym w kraju zwyczajowo lub prawnie wieku obowiązku 

szkolnego. 

 

Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO). 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w projekcie (momentem tym, co do zasady, jest 

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach 

projektu). 
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Nazwa wskaźnika 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iii 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

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.  

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia 

przez uczestnika udziału w projekcie. 

Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją 

Europejskich Ram Kwalifikacji. 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. 

 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany 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, 
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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 

kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iii 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

Definicje kwalifikacji i kompetencji zostały przywołane w 

fiszce wskaźnika Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 
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Nazwa wskaźnika 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet 

Inwestycyjny 
10iii 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

Definicje kwalifikacji i kompetencji zostały przywołane w 

fiszce wskaźnika Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 

uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu. 

Źródło danych 

Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do 

czterech tygodni od zakończenia przez nich udziału w 

projekcie. 

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 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. odnotowywały 

przyrost) na etapie realizacji projektu.  
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Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

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, 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 równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków, o 

których mowa w definicji wskaźnika, wraz z protokołem 

odbioru/zdawczo – odbiorczym/wykonania zadań i wpisem do 

ewidencji środków trwałych (jeśli dotyczy). 

W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków Beneficjent w 
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porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 

stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika.   

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w 

zakresie kompetencji cyfrowych (O/K/M) 

Jednostka miary os. 

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Poddziałanie  - 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet 

Inwestycyjny 
wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 

typy projektów 
A. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Definicja wskaźnika 

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 

danych, administracja sieciami, administracja witrynami 

internetowymi). 

Wskaźnik należy monitorować w rozbiciu na Kobiety (K) 

i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). 

Źródło danych 

Dokument potwierdzający moment rozpoczęcia udziału 

uczestnika w szkoleniu/ doradztwie w zakresie kompetencji 

cyfrowych. 

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).  


