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 Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.04-IZ.00-10-001/17 

Lp. Punkt Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  2.8.Wymagane 
wskaźniki pomiaru celu 
(tabela) 

Patrz Tabela nr 1 – Definicje wskaźników przed 
zmianą 

Patrz Tabela nr 2– Definicje wskaźników po zmianie Aktualizacja Wytycznych 
w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020. 

2.  2.8.Wymagane 
wskaźniki pomiaru celu 

W przypadku kompetencji we wskaźniku:  
 liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu programu, 
 liczba nauczycieli, którzy, uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, 
fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu 
o jednolite kryteria wypracowane na poziomie 
krajowym w ramach następujących etapów:  
1)ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach 
wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji 
EFS, który będzie poddany ocenie, 
2)ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o 
dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów 
uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
3)ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na 
podstawie opracowanych kryteriów oceny po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
4)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. 

W przypadku kompetencji we wskaźniku:  
 liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu programu, 
 liczba nauczycieli, którzy, uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, 
fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu 
o jednolite kryteria wypracowane na poziomie 
krajowym w ramach następujących etapów:  
1)ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach 
wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji 
EFS, który będzie poddany ocenie, 
2)ETAP II – Wzorzec – określony przed 
rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany 
w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia 
się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 
3)ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na 
podstawie opracowanych kryteriów oceny po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
4)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. 

Aktualizacja Wytycznych 
w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020. 

3.  2.8.Wymagane 
wskaźniki pomiaru celu 

Brak zapisu. Standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które 
osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych 

Aktualizacja Wytycznych 
w zakresie monitorowania 
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działań projektowych określa wnioskodawca we 
wniosku o dofinansowanie. Standard ten będzie 
oceniany i przyjmowany przez IOK na etapie oceny 
projektu. 

postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020. 

4.  Załącznik nr 1 – 
Formularz wniosku (…), 
Wskaźniki, 
Wskaźniki horyzontalne 

Brak wskaźnika. Dodanie nowego wskaźnika horyzontalnego: „liczba 
podmiotów wykorzystujących technologie 
informacyjno–komunikacyjne (TIK)”. 

Aktualizacja Wytycznych 
w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020. 

5.  Załącznik nr 1 – 
Formularz wniosku (…), 
Budżet ogółem 

- Zmiana sposobu wyliczania kosztów pośrednich.  
Przy określaniu wartości procentowej kosztów 
pośrednich podstawa ich wyliczenia tj. koszty 
bezpośrednie, będzie pomniejszana o koszty 
racjonalnych usprawnień. 
Przy wyliczeniu wartości kwotowej kosztów 
pośrednich, koszty bezpośrednie nie będą 
pomniejszane o koszty racjonalnych usprawnień. 

Korekta techniczna. 

6.  Załącznik nr 2 – 
Instrukcja wypełniania 
wniosku (…), 
3.1.2 Wskaźniki 
realizacji celu 

a) Wskaźniki horyzontalne – pełniące funkcję 
wskaźników kluczowych dotyczą zagadnień 
monitorowanych we wszystkich priorytetach 
inwestycyjnych celów tematycznych 1-11 tj. liczby 
obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, liczby osób objętych 
szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych oraz liczby projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień. 
Wskaźniki horyzontalne wpisane zostały do 
formularza wniosku. Obligatoryjnie wybierasz 
wszystkie 3: 
 nie musisz wskazywać ich wartości docelowych 

na etapie przygotowania wniosku 
o dofinansowanie, tzn. w pole dotyczące wartości 
docelowych możesz wpisać 0, natomiast na 
etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność 

a) Wskaźniki horyzontalne – pełniące funkcję 
wskaźników kluczowych dotyczą zagadnień 
monitorowanych we wszystkich priorytetach 
inwestycyjnych celów tematycznych 1-11 tj. liczby 
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami; liczby osób objętych 
szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych; liczby projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień oraz liczby 
podmiotów wykorzystujących technologie 
informacyjno–komunikacyjne (TIK). 
Wszystkie wskaźniki horyzontalne wpisane zostały 
do formularza wniosku: 
 możliwe, że na etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie nie przewidujesz jeszcze 
realizacji wskaźników horyzontalnych, nie musisz 
więc wskazywać ich wartości docelowych, tzn. w 

Aktualizacja Wytycznych 
w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020. 
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powinieneś odnotowywać faktyczny przyrost 
danego wskaźnika, 

 wskaż natomiast źródło danych do pomiaru 
wskaźników oraz sposób pomiaru wskaźników 
(sprawdź w Regulaminie konkursu czy podano 
przykłady, z których możesz skorzystać). 

pole dotyczące wartości docelowych możesz 
wpisać 0, natomiast na etapie realizacji projektu 
we wnioskach o płatność powinieneś 
odnotowywać faktyczny przyrost danego 
wskaźnika, 

 wskaż natomiast źródło danych do pomiaru 
wskaźników oraz sposób pomiaru wskaźników 
(sprawdź w Regulaminie konkursu czy podano 
przykłady, z których możesz skorzystać). 

7.  Załącznik 6 - Wzór karty 
oceny formalno-
merytorycznej 

- Usunięcie opcji odpowiedzi „NIE DOTYCZY” w 
części A, pytanie nr 9. 
 

Korekta zapisów. 

8.  Załącznik nr 8 – Wykaz 
dopuszczalnych stawek 
towarów i usług 

Istnieje możliwość zakupu wyposażenia 
o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 
(załączniki 8a – 8f) celem realizacji programu 
nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. 

Istnieje możliwość zakupu wyposażenia 
o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 
(załączniki 8a – 8e) celem realizacji programu 
nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. 

Dostosowanie zapisów do 
aktualizacji ilości 
załączników. 

9.  Załącznik nr 8 – Wykaz 
dopuszczalnych stawek 
towarów i usług (tabela) 

pomoce dydaktyczne w ramach infrastruktury - 
(zakres zgodny z katalogiem określonym przez MEN 
– Załącznik 8b) 

pomoce dydaktyczne w ramach infrastruktury - 
(zakres zgodny z katalogiem określonym przez MEN 
– Załącznik 8b) 

Dostosowanie zapisów do 
aktualizacji ilości 
załączników. 

10.  Załącznik nr 8 – Wykaz 
dopuszczalnych stawek 
towarów i usług (tabela) 

wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych - (zakres zgodny 
z katalogiem określonym przez MEN – Załącznik 8c 
– 8f) 

wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych - (zakres zgodny 
z katalogiem określonym przez MEN – Załącznik 8b 
– 8e) 

Dostosowanie zapisów do 
aktualizacji ilości 
załączników. 

11.  Załącznik nr 8 – Wykaz 
dopuszczalnych stawek 
towarów i usług 

Załączniki: 
Załącznik nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych oraz 
narzędzi TIK. 
Załącznik nr 8b - Wykaz pomocy dydaktycznych 
w ramach infrastruktury sieciowo usługowej. 
Załącznik nr 8c - Katalog wyposażenia pracowni 
przyrodniczych w szkole podstawowej. 
Załącznik nr 8d - Katalog wyposażenia pracowni 
przyrodniczych w gimnazjum. 
Załącznik nr 8e - Katalog wyposażenia pracowni 
przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres 

Załączniki: 
Załącznik nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych, 
narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych. 
Załącznik nr 8b - Katalog wyposażenia pracowni 
przyrodniczych w szkole podstawowej. 
Załącznik nr 8c - Katalog wyposażenia pracowni 
przyrodniczych w gimnazjum. 
Załącznik nr 8d - Katalog wyposażenia pracowni 
przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres 
podstawowy. 
Załącznik nr 8e - Katalog wyposażenia pracowni 

Aktualizacja katalogu MEN. 
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podstawowy. 
Załącznik nr 8f - Katalog wyposażenia pracowni 
przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres 
rozszerzony. 

przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres 
rozszerzony. 

12.  Załącznik nr 8a - Wykaz 
pomocy dydaktycznych 
oraz narzędzi TIK 

- Załącznik nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych, 
narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych. 

Aktualizacja katalogu MEN. 

13.  Załącznik nr 8b - Wykaz 
pomocy dydaktycznych 
w ramach infrastruktury 
sieciowo usługowej 

- Załącznik nr 8a - Wykaz pomocy dydaktycznych, 
narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych. 

Aktualizacja katalogu MEN. 

14.  Załącznik nr 15 - 
Podstawowe informacje 
dotyczące uzyskiwania 
kwalifikacji (…) 

- Aktualizacja treści załącznika. Aktualizacja Wytycznych 
w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020. 

 
 
Tabela nr 1 - Definicje wskaźników przed zmianą 

Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika (jednostka  
miary) 

Definicja 

Wskaźniki rezultatu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu (osoby) 

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 2 014-2020 w obszarze edukacji. 
Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane 
na poziomie krajowym w ramach następujących etapów: 
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, 
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, 
ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 
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kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) 
z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis 
kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 
projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację 
o efektach  uczenia  się dla  danej  kompetencji  oraz  kryteria  i  metody ich  
weryfikacji.  Wykazywać należy wyłącznie kompetencje osiągnięte w wyniku 
interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie zakupione dzięki EFS do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii, geografii 
i fizyki. 
Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół 
objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu 
w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO 
lub Instytucji Pośredniczącej. 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek systemu oświaty 
wykorzystujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych sprzęt technologii 
informacyjno-edukacyjnych zakupiony dzięki EFS. 
Wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie 
szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu 
projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji 
Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej. 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 

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. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
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, 
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, 
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ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 
kryteriów oceny po zakończeniu 
Wsparcia udzielanego danej osobie, 
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. 

Wskaźniki produktu 
 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie (osoby) 

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. 
Zakres kompetencji kluczowych opisano w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 w obszarze edukacji. 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie (szt.) 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące 
w placówkach), których pracownie przedmiotowe zostały doposażone do nauczania 
przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty. 
W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli 
i placówek systemu oświaty. 
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do 
szkoły. 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych 
w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych (szt.) 

Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące 
w placówkach) oraz placówek systemu oświaty (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty) wyposażonych w sprzęt technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Zakup sprzętu TIK odbywa się według standardów opisanych w Wytycznych 
w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego na lata 2 014-2020 w obszarze edukacji. 
We wskaźniku możliwe jest wykazanie szkół i placówek, które jedynie uzupełniają 
swoją bazę o pewne elementy 
Wyposażenia, zgodnie z diagnozą i w celu uzyskania konkretnych funkcjonalności. 
W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli. 
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do 
szkół i placówek oświatowych. 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 
w programie (osoby) 

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. 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby) 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. 

Wskaźniki 
horyzontalne 
 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz 
dostosowania, nienakładające 
Nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla 
każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom 
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi 
osobami. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi 
usprawnieniami. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport 
niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też 
dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, 
Mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie 
dostosowanie wyżywienia. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans 
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i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (osoby) 

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 objęte wsparciem w zakresie TIK we 
wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi 
specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. 
Taka sytuacja może wystąpić przy cross-financingu w projektach POPC i RPO 
dotyczących e-usług publicznych, ale również np. w POIŚ przy okazji wdrażania 
inteligentnych systemów transportowych. Identyfikacja charakteru i zakresu 
nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania 
wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami (szt.) 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono 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). 
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. 
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Tabela nr 2 Definicje wskaźników po zmianie 

Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika (jednostka  
miary) 

Definicja 

Wskaźniki rezultatu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu (osoby) 

Liczba uczniów,  którzy dzięki  wsparciu z EFS nabyli kompetencje kluczowe.  
Kompetencje kluczowe oraz typy szkół zostały określone w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy 
docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który 
będzie poddany ocenie, 
ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany 
w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 
w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 
ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) 
z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis 
kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 
projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację 
o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i  metody ich weryfikacji. 
Wykazywać należy wyłącznie kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie 
zakupione dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki. 
Określenie przedmiotów przyrodniczych oraz typy szkół zostały opisane 
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. 
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Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół 
objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu ich udziału 
w projekcie w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji 
Zarządzającej RPO. 
W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich 
pomiar wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów. 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

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. 
W przypadku zakończenia udziału w projekcie w okresie ferii zimowych i letnich 
pomiar wskaźników powinien być dokonany z wyłączeniem ww. okresów. 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 

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. 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy 
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docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który 
będzie poddany ocenie, 
ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany 
w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 
w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 
ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
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. 

Wskaźniki produktu 
 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie (osoby) 

Liczba uczniów  objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu 
rozwijania kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy. 
Wykazywać należy wyłącznie kompetencje, które zostały osiągnięte w wyniku 
interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zakres kompetencji kluczowych oraz typy szkół opisano w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie (szt.) 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki poprzez doświadczenia 
i eksperymenty. 
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. 
Określenie przedmiotów przyrodniczych, warunki wg których odbywa się 
doposażenie pracowni przyrodniczych lub matematycznych oraz typy szkół zostały 
opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
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Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do 
szkoły. 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych 
w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych (szt.) 

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, 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 edukacji na lata 2014-2020.. Moment pomiaru wskaźnika rozumiany 
jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek oświatowych. 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 
w programie (osoby) 

Liczba nauczycieli objętych działaniami z zakresu doskonalenia kompetencji 
cyfrowych, w tym w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) oraz włączenia TIK do nauczania przedmiotowego. 
Doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli odbywa się poprzez formy 
wsparcia, które wraz z typami szkół są opisane w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby) Liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek systemu oświaty 
objętych wsparciem, w programie. 
Formy wsparcia oraz typy szkół opisane w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

Wskaźniki 
horyzontalne 
 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) 

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 
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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. 
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. 

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych (osoby) 

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-
komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji 
będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi 
priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych. 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, 
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z niepełnosprawnościami (szt.) 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 budowlane należy rozumieć 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. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z dostosowaniem 
obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. 
Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach 
ogólnodostępnych, jak i dedykowanych (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). 

 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–
komunikacyjne (TIK) (szt.) 

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 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 
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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. 

 


